
Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, d.26.3.2011 i Korsør Medborgerhus.

Dagsorden iflg. lovene og udsendt materiale. i bladet. 

Formanden bød velkommen og indledte med mindeord omkring Svenn Mikkelsen og Else de 
Boer samt 1 minuts stilhed..

AD. 1
Som dirigent var Ole Søager indstillet af bestyrelsen – og blev valgt uden modkandidater. 
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. På dette 
tidspunkt var der 24 stemmeberettigede. Inden afstemning under  pkt. 4 kom yderligere 2 
stemmeberettigede, så der til alle afstemninger var repræsenteret 26 stemmer.

AD. 2
Jesper Thode blev valgt som referent. 

AD. 3
Som stemmetællere blev valgt Jan Steffensen og Grethe Rasmussen.

AD. 4
1:
Bestyrelsens beretning godkendt – ingen kommentarer.(se bilag)
2:
Hvalpeanvisningens beretning godkendt.(se bilag) 
3:
Redaktionens beretning godkendt. Kommentarer m.m: Aktivitetslisten i bladet er en god 
ting.
Forsamlingen tilkendegav at redaktionen skulle have fuld frihed til at bestemme 
forsidebilledet på bladet. Redaktionen efterlyste et spørgepanel til en brevkasse – både på 
hjemmesiden og i bladet. Kommentar: Risikoen for at forskellige svar fra f.eks. andre 
opdrættere vil skabe splid er stor. Redaktøren skal vurdere, hvem der skal svare.
Forslag om fotos af deltagere på GF.
Forslag/forespørgsel om nedsættelse af antal blade på årsbasis grundet fremtidig økonomi.
Alternative forslag om at brug hjemmesiden i højere grad, f.eks. ved at lægge bladet ud på 
nettet. Kunne også kombineres med en skriftelig udgave som efter forespørgsel kunne 
udsendes til dem som havde interesse her for.
4:
WUSB – Forslag fra bestyrelsen om at afholde WUSB skue 2013 i Knuthenborg. Der blev 
fra person i det nedsatte WUSB udvalg givet udtryk for, at der p.t. var 3 andre forslag.
Lis Jensen gav udtryk for, at hun gerne ville deltage aktivt i det nedsatte udvalg.
Bestyrelsen indkalder derfor udvalget snarest.
5:
Udstillingsudvalget: Generelt var 2010 et positivt udstillingsår (se bilag).
6:
Aktivitetslisten – ingen beretning, da den er indeholdt i bestyrelsens beretning.

AD. 5
Kasseren gennemgår regnskabet og bemærker at  der er kommet en stor regning fra Giesen 
(for registreringer i Dogbase) , da der ikke er udsendt/opkrævet for perioden 2003 til nu. 



Totalt vil den blive på ca. 19.000 og vil derfor blive fordelt på  2010/11.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og der blev meddelt ansvarsfrihed.
Kommentar : Forslag omkring fremtidig fastlæggelse af kørselsgodtgørelse – ikke bruge 
statens takst, men anvende klubbens egen som hidtil. 

AD. 6
Budget: Kasseren berettede at der p.t. kun er 66 betalende og 16 familimedemmer.
Forslag om at den enkelte opdrætter indmelder hvalpekøbere til nuværende ½ pris.

AD.7
Ingen indkomne lovforslag.

AD. 8
Ingen indkomne forslag.

AD.9
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Kaj Klysner og Birgit Åman genopstiller. Lise Christensen genopstiller ikke.
Forslag: Jan Steffensen,Vibeke Kvist og Susanne Bang.
Valgt til bestyrelsen: Kaj Klysner – 23 stemmer, Birgit Åman – 21 stemmer, Vibeke Kvist 16 
stemmer. 
Derudover fik Jan Steffensen 8 stemmer, Susanne Bang 4 stemmer.
Valg af suppleant:
Forslag : Jan Steffensen , Susanne Bang, Knud Olsen, Ane Christiansen.
Resultat: 1. suppl. : Jan Steffensen  15 stemmer, 2. suppl. : Ane Christiansen 14 stemmer, 3. 
suppl. :  Knud Olsen 13 stemmer og Susanne Bang 7 stemmer.

Valg af 2 revisorer: Bente Bie og Ane Christiansen blev genvalgt. Helge Christensen blev 
valgt som revisorsuppleant.
Jan Steffensen fungerede ikke som stemmetæller under dette punkt. Jane Mikkelsen overtog 
funktionen.

AD. 10
Fremtidig virksomhed: Formanden angav at en form for omstrukturering af blad og 
hjemmeside med henblik på bedre udnyttelse af de færre økonomiske midler ville være et af 
de vigtige områder. Ligeledes ville planlægningen af WUSB 2013 blive prioriteret højt, samt 
bedre profilering af klubben, bl.a. via hjemmesiden.

AD. 11
Evt. :
Bestyrelsen uddelte erkendtligheder og en stor tak til de frivillige som i årets løb har ydet en 
indsats for klubben - i form af 1 sæt klubmærkater til følgende: Lise-Lotte Hoferberg, Helle 
og Louise Parsberg, Grethe Rasmussen, Carl Otto Mastrup, Dorte Thode, Jørgen Åman, Jane 
Mikkelsen, Ingelise Opstrup Elkjær og Hans Elkjær, Susanne og Sten Petersen, Hanne og 
Manfred Nielsen, Lis Dall, Karen Nielsen, Vibeke og Finn Kvist, Lene Sørensen.og Knud 
Olsen.
I forbindelse med hjemmesiden kom der bl.a. forslag fra Bent Christiansen om mere stof ang. 
udstillinger i ind og udland, såsom fotos m.m.. Bent tilbyder at indsamle materiale.
Egne udstillinger skal også på – i god tid.
Fra bestyrelsens side blev det bemærket at det er væsentligt, at webmaster bliver ”fodret” 
med stof og ikke selv skal bruge tid på at finde det.



Forslag til profilering: Tage hunden med så mange steder som muligt. I.f.m. 
udstillingsplanlægning – sende info til div. blade og TV stationer. i lokalområdet.
Få kontakt til bernhardejere som har ikke stambogsførte hunde – f.eks. via hjemmesiden.
Lokalradioen kan også bruges til at annoncere aktiviteter.
Bestyrelsen understregede at alle er velkommen til at kontakte den med gode ideer.

Spørgsmål: Kan man bruge en dansk dyrlæge i forbindelse med HD/AD bedømmelse i f.eks. 
Tyskland? Bestyrelsen lovede at finde ud af dette.
I den sammenhæng blev det nævnt at Giesen ikke modtager digitale billeder!
HQ bedømmelser – hvor langt er man nået i DKK?
Ang.hjemmesiden/Hvalpeanvisningen: Er det muligt at etablere en hanhundeliste?
Umiddelbart skulle der ikke være nogen hindring. Punktet tages op i bestyrelsen.
Udstillingskritikker: Vil det være muligt at bringe kopier af udstillingskritikker på 
hjemmesiden? Kaj undersøger den juridiske side hos DKK.

Dirigenten gav udtryk for at det havde været en positiv opgave og formanden afsluttede 
generalforsamlingen og sagde tak for en god dag og ønskede alle en god hjemrejse.

    _____________________________                      ______________________________
          
               Dirigent Ole Søager                                     referent  Jesper Thode

 
 


